
Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. 
Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. 
Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kunt u de precontractuele en contractuele 
voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?    
De verzekering Machinebreuk dekt het uitbatingsmaterieel tegen alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade. De verzekering kan 
afzonderlijk of in het kader van een moduleerbare package worden afgesloten.

Wat is verzekerd?   

De verzekering wordt onderschreven op basis van de 
aangegeven waarde, vastgesteld onder uw verantwoordelijkheid 
en dekt het uitbatingsmaterieel:
 – terwijl het in werking is of stilstaat;
 – tijdens de verrichtingen van het demonteren, verplaatsen 

of hermonteren, die noodzakelijk zijn voor het onderhoud, 
de controle, de revisie of de herstelling ervan. 

op voorwaarde dat dit materieel klaar is voor gebruik. De 
vergoeding wordt vastgesteld rekening houdend met de 
loonkosten en kosten voor materialen en vervangingsstukken 
zonder de werkelijke waarde van het beschadigde materieel te 
overschrijden.

Dekking machinebreuk (inbegrepen in de premie):

 ✔ Alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade

Aanvullende dekkingen bij schadegeval (inbegrepen in de 
premie):

 – Stoffelijke schade bij verplaatsing, inclusief demonteren, 
monteren en testen van het vaste uitbatingsmaterieel in 
het gebouw

 – Stoffelijke schade, behalve door brand en ontploffing, 
aan de voetstukken en funderingen van het verzekerde 
materieel

 – Kosten om het materieel uit het water te halen of kosten 
om het vrij te maken

 – Afbraakkosten, kosten voor het opruimen en storten
 – Kosten voor werkzaamheden die buiten de normale 

werkuren uitgevoerd zijn
 – Kosten voor het versneld vervoer van materialen en 

vervangingsstukken  
 – Kosten voortvloeiend uit het beroep doen op technici uit 

het buitenland
 – Vervangingsmaterieel ter beschikking gesteld door een 

derde tijdens de herstelling van het beschadigde materieel 
voor de contractuele of wettelijke aansprakelijkheid als 
gevolg van stoffelijke schade aan dat materieel 

 – Reddingskosten

Wat is niet verzekerd? 

 ✘ Het verzekerde materieel dat meer dan 15 jaar oud is voor 
schade voortvloeiend uit een interne oorzaak

 ✘ Schadegeval beperkt tot één verwisselbaar elektronisch 
element

 ✘ Sommige goederen of delen van het materiaal, zoals 
opgesomd in de algemene voorwaarden

 ✘ Schadegeval veroorzaakt door een computervirus
 ✘ Schadegeval geleden door een verzekerde bij een 

opzettelijk door hem veroorzaakt schadegeval
 ✘ Instorting van het gebouw, vallen van stenen, rotsblokken 

en natuurrampen 
 ✘ Schadegeval waarvoor een derde contractueel of wettelijk 

aansprakelijk is
 ✘ Schadegeval ten gevolge van gebruik voor definitieve 

herstelling of regelmatige werking, gebruik dat niet 
overeenkomt met de bestemming of de voorschriften 
van de fabrikant of schadegeval ten gevolge van het niet-
naleven van de wettelijke voorschriften

 ✘ Bij de onderschrijving bestaande fouten of gebreken
 ✘ Slijtage en andere geleidelijke beschadigingen
 ✘ Collectieve gewelddaden, oproer, volksbeweging, sabotage 

of terrorisme en daden van vandalisme of kwaadwilligheid 
met collectieve drijfveer

 ✘ Kernrisico, biologische en chemische wapens en elke 
vrijwillige daad door het gebruik van biologische of 
chemische middelen

 ✘ Eenvoudige verdwijning en foutieve herstelling
 ✘ schade aan andere voorwerpen dan het verzekerde goed
 ✘ Esthetische schade en onrechtstreekse schade
 ✘ Onderhoudskosten, bijkomende kosten vermeld in de 

algemene voorwaarden en kosten voortvloeiend uit een 
verbetering of ingevolge een achterstand in de herstelling 

 ✘ Schade ten gevolge van een gevaar verzekerbaar door de 
brand- of diefstalverzekering
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Wat zijn mijn verplichtingen?

 – Bij het sluiten van de overeenkomst: alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet beschouwen 
als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar

 – In de loop van de overeenkomst: elke wijziging aangeven die een aanzienlijke en blijvende wijziging van het risico kan betekenen. 
Voorbeeld: verhuizing, aankoop van bijkomend materiaal, ...

 – Bij schadegeval: 
• alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken 
• onverwijld en in elk geval zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk het schadegeval, de juiste omstandigheden en de omvang van 

de schade melden 
• meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. Voorbeeld: de expert ontvangen, de gerechtelijke stukken overmaken, …

Wanneer en hoe betaal ik? 

De premie is op voorhand forfaitair vastgelegd. U bent verplicht de premie jaarlijks te betalen. U krijgt hiervoor een uitnodiging tot 
betaling. Tegen bepaalde voorwaarden kunt u zonder bijkomende kosten kiezen voor een gesplitste premiebetaling. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De duur, de jaarlijkse vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst 
wordt voor een minimale duurtijd van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De dekking wordt van kracht na betaling van 
de eerste premie. 

Hoe zeg ik het contract op?

U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De 
overeenkomst moet worden opgezegd per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 
ontvangstbewijs. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ! Schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dan ten laste blijft van de verzekerde). De eigen risico’s 
worden vermeld in de bijzondere voorwaarden

 ! Bedrag boven de vergoedingsgrenzen voorzien in de algemene en/ of bijzondere voorwaarden
 ! Onderverzekering: om onderverzekering te voorkomen, moet de aangegeven waarde op elk ogenblik gelijk zijn aan de nieuwwaarde
 ! Niet-naleving van de preventiemaatregelen opgelegd door de algemene en/of bijzondere voorwaarden
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Waar ben ik gedekt?

 ✔ Op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres van het risico


